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1. Inleiding 
De gemeente heeft de wettelijke taak om toezicht te houden op de naleving van de leerplichtwet. 
Om de handhaving van de leerplichtwet te verbeteren kan het verzuimspreekuur ingezet worden. 
Het verzuimspreekuur is een stap in de handhaving van de leerplichtwet en het voorkomen van 
verzuim. Door aanwezig te zijn op de scholen en leerlingen aan te spreken op hun verzuim, kan 
verzuim worden teruggedrongen en voortijdig schoolverlaten worden voorkomen of verminderd. 
Op Campus Middelsee wordt het verzuim gecoördineerd door de verzuimcoördinator mevrouw 
Engwirda. 
 
2. Doel 
Het verzuimspreekuur op school heeft als doel relatief verzuim af te remmen, zodat het een 
preventieve werking heeft. 
  
3. Doelgroep 
De leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Vanaf de eerste dag van de maand nadat 
een kind 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar is geworden.  Na het 
laatste schooljaar van de leerplicht begint de kwalificatieplicht. Met de kwalificatieplicht wordt de 
leerplicht verlengd tot de dag dat de leerling een startkwalificatie heeft behaald of de leeftijd van 18 
jaar heeft bereikt. Een startkwalificatie is een mbo niveau 2, havo of vwo diploma. 
 
Relatief verzuim 
Van relatief verzuim is sprake wanneer een leerplichtige/kwalificatieplichtige jongere wel op een 
school staat ingeschreven, maar zich onttrekt aan de regels van aanwezigheid. Tot de kerntaak van 
de school behoort dat zij zich inspannen om verzuim tegen te gaan. 

 
Relatief verzuim moet in een zo vroeg mogelijk stadium worden aangepakt, zodat langdurig verzuim 
wordt voorkomen. Het inzetten van het verzuimspreekuur is hier uitermate geschikt voor. Het 
verzuimspreekuur kan worden ingezet wanneer een leerling 10 keer te laat komt op school of in de 
les, of 10 lesuren verzuimt binnen 1 schooljaar. Deze jongere dient ook aangemeld te worden bij het 
digitale verzuimloket. In de aanmelding moet dan het verzuimspreekuur vermeld worden.  

 
Daarnaast kan, in overleg met de leerplichtambtenaar, het verzuimspreekuur ook ingezet worden 
voor leerlingen met verzuim dat volgens de leerplichtwet bij de leerplichtambtenaar en bij het 
verzuimloket gemeld moet worden. Hierbij gaat het om de leerling die: 

• 16 keer te laat komt op school of in de les 

• 16 lesuren verzuimt binnen 1 schooljaar; 

• in een periode van 4 opvolgende weken meer dan 16 uur les- of praktijktijd verzuimt; 

• of 3 dagen achtereenvolgend verzuimt. 
 

Indien noodzakelijk, kan in bepaalde gevallen, in overleg tussen school en de leerplichtambtenaar 
afgeweken worden van deze criteria en kan het spreekuur in een eerder stadium ingezet worden. Ook 
kan besloten worden om in bijzondere gevallen het verzuim te gedogen. Het blijft maatwerk en de 
aanpak van individuele gevallen kan dan ook niet met elkaar worden vergeleken.  
 
Als een jongere op 5 keer te laat of 5 keer spijbelen staat, worden jongere en ouders hierover 
geïnformeerd door de mentor. Van ouders wordt ook verwacht dat zij hier d.m.v. magister inzage in 
hebben. 
 
Meervoudige problematiek 
Omdat het hier gaat om gesprekjes van maximaal 15 minuten moeten leerlingen met meervoudige 
problematiek in de zorgadviesteams besproken worden. 
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Zieke kinderen 
Daarnaast zijn er jongeren die vaak ziek worden gemeld, waarbij twijfels zijn of de jongere 
daadwerkelijk ziek is. Zowel scholen als de leerplichtambtenaren hebben niet de expertise om een 
diagnose op het gebied van ziekte te stellen. Daarvoor is de GGD de aangewezen instantie. De school 
kan doorverwijzen naar het GGD-spreekuur of de leerling kan regulier door worden verwezen naar 
de GGD. Tevens is het mogelijk dat de GGD samen met de leerplichtambtenaar het verzuimspreekuur 
uitvoert. 
 
Herhalers 
Wanneer de leerling na een gesprek op het verzuimspreekuur blijft verzuimen (binnen 1 schooljaar), 
wordt de leerling overgedragen aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente.  
 
4. Werkwijze 
Zowel voor school als voor de leerplichtambtenaren is het van belang het spreekuur efficiënt in te 
vullen. Hieronder staat een beschrijving van de werkwijze. 
 

- Het is van belang dat de school de ouders en leerling vroegtijdig wijst op het bestaan van het 
verzuimspreekuur. Via de schoolgids kan dit bekend worden gemaakt.  

 

- De frequentie van het spreekuur kan met de school worden afgestemd. Voorkeur is eens in de 4 
weken een spreekuur op school te organiseren. 

 

- School kan bij beginnend verzuim al een waarschuwingsbrief naar ouders en leerling sturen 
waarin de optie van het verzuimspreekuur wordt genoemd. Dit versterkt de preventieve 
werking. 

 

- School selecteert leerlingen voor het spreekuur. Er wordt een brief gestuurd naar de leerling en 
ouders waarin staat wanneer de leerling op het spreekuur wordt verwacht.  

 

- School stuurt per e-mail een week van tevoren de gegevens van de leerlingen die zijn aangemeld 
voor het spreekuur naar de leerplichtambtenaar die het spreekuur uitvoert. Het gaat om de 
volgende gegevens: 
- Naam van de leerling 

- Geboortedatum van de leerling 

- Adres en woongemeente 

-  Verzuimoverzicht 

- Eigen acties school  

- Eventuele bijzonderheden 

- De gesprekken met de jongeren duren 15 minuten en vinden plaats op school. Tijdens dit 
gesprek zal er kort worden ingegaan op de oorzaken van het verzuim en zal er een korte uitleg 
worden gegeven over de leerplichtwet. Daarnaast zullen er afspraken worden gemaakt om het 
relatief verzuim te laten beëindigen. Tevens krijgt de leerling een waarschuwingsbrief mee. 

 

- De afspraken met de leerling worden schriftelijk vastgelegd en teruggekoppeld aan school en de 
leerplichtambtenaar van de woongemeente. 

 

- Worden de afspraken die tijdens het spreekuur zijn gemaakt door de leerling niet nagekomen en 
blijft hij of zij verzuimen dan wordt de jongere overgedragen aan de leerplichtambtenaar van de 
desbetreffende woongemeente.  
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5. Verwachtingen betreft verzuim 
 
Wat verwachten wij van de leerling? 

• De leerling is beschikbaar voor school tussen 8.15 uur en 15.55 uur1 

• De leerling is aanwezig in de les zoals vermeld in het rooster 

• De leerling is op tijd in de les. 

 
Wat verwachten wij van ouders/verzorgers? 

• Ouders/verzorgers geven school voor het eerste lesuur bericht wanneer hun kind ziek is 

• Ouders/verzorgers melden hun kind weer beter 

• Ouders/verzorgers melden andere afwezigheid (waar mogelijk) vooraf aan school 

• Ouders/verzorgers bekijken regelmatig de stand van zaken in Magister. 

 
Wat mogen leerlingen en ouders/verzorgers verwachten van school 

• De mentor/coach gaat in gesprek met de leerling bij 5 keer ‘te laat’ en/of ‘niet in de les’ 

• De mentor/coach communiceert bovenstaande met thuis 

• Bij oplopend verzuim volgt een waarschuwing richting leerling en ouders/verzorgers of wordt 
de leerling uitgenodigd voor het verzuimspreekuur. 

 
Het omgaan met verzuim blijft maatwerk en de aanpak van individuele gevallen kan niet met elkaar 
worden vergeleken.  
  
 
   

                                                 
1 In uitzonderlijke gevallen kunnen leerlingen voor een activiteit op andere tijden worden verwacht. 
Dit wordt ruim van tevoren gecommuniceerd. 
 


